
Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE RODIČŮM ŽÁKŮ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 
 

- rozvržení prázdnin ve školním roce: 

29. 10. a 30. 10.  podzimní prázdniny 

22. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny 

1. 2. pololetní prázdniny 

11. 2. – 17. 2. jarní prázdniny 

18. 4. velikonoční prázdniny    

školní rok bude ukončen v pátek 28. 6. 2019 vydáním výročního vysvědčení 

školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019 

- ředitelské volno: případné ředitelské volno bude oznámeno v průběhu školního roku 

- třídní schůzky od 17,30 hod. (kromě 3. 9.) se uskuteční ve dnech: 

 3. 9. pro rodiče žáků 1. tříd programu Začít spolu (po odchodu žáků ze tříd, tj. od cca 9,30 hod.) 

 1. 10. pro rodiče žáků 2. – 9. tříd 

 8. 10. pouze pro rodiče žáků 1. tříd 

 25. 3. pro rodiče žáků všech tříd 

- pohovorové hodiny od 16,00 do 18,30 hodin proběhnou ve dnech: 19. 11. a 13. 5. 

- Den otevřených dveří: 27. 3. (zejména určeno rodičům stávajících žáků) 

- kontakty do školy  -   tel.: 244 402 412, 241 770 046 + příslušná linka  

                tel. do školní jídelny (přímá linka): 241 761 534 

                e-mail: naberanku@naberanku.cz 

                stránky školy: www.naberanku.cz 

- omlouvání žáků z vyučování (jakýkoliv důvod) do 3 kalendářních dnů třídnímu učiteli; veškeré omluvenky musí být 

následně v omluvném listu 

- mimořádné uvolňování žáků během vyučování (i ze školní družiny) – vždy písemně, uveďte čas (vyučovací hodinu), 

důvod, aktuální datum a podpis rodičů (zákonných zástupců) 

- uvolňování žáků na více dnů (např. rodinný ozdravný pobyt, sportovní soustředění aj.) požádejte předem, a to: 

- do deseti dnů ze školního vyučování třídního učitele, 

- na více než deset dnů ze školního vyučování ředitele školy (prostřednictvím třídního učitele) 

- při změnách, zejména kontaktů na rodiče a při změně zdravotní pojišťovny dítěte, popř. při jiných změnách (adresa 

trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností apod.) žádáme o bezodkladnou aktualizaci v žákovské knížce, popř. 

jiným prokazatelným způsobem 

- doporučujeme,  aby žáci měli všechny své věci označeny (obuv, ošacení, školní pomůcky a potřeby), 

aby nenosili do školy cenné věci a věci, které bezprostředně nepotřebují k výuce (vč. mobilních 

telefonů a elektroniky), 

aby si v šatních skříňkách a v dalších prostorách školy bez přímého dozoru nenechávali peníze, klíče, 

legitimace MHD, mobilní telefony, kalkulačky aj. 

aby do školy nenosili předměty, kterými by případně mohli sobě nebo spolužákům způsobit újmu na 

zdraví (skleněné lahve, ostré předměty, napodobeniny zbraní atd.). 

- žáky, kteří budou navštěvovat školní družinu (ŠD), tj. přednostně žáci od 1. ročníku do naplnění kapacity ŠD, je nutné 

písemně přihlásit do 5. 9. (formulář Přihláška do školní družiny) a v případě, že potřeba rodičů mít umístěné dítě v ŠD 

pomine, je třeba dítě písemně odhlásit; další informace naleznete na formuláři Přihlášky. V případě, že počet přihlášek 

převýší schválenou kapacitu, budou žáci do ŠD přijímáni podle kritérií (věk dítěte – mladší dítě bude upřednostněno) 

-  linka do ŠD – 39, od 15,00 hod. též na tel. 732 856 140 

-  informace o možnostech docházky do jiných škol si mohou rodiče vyžádat u třídních učitelů, vedení školy 

(zvl. informace o gymnáziích a jiných středních školách), 

- školní stravování: 

- přihlášky k odběru obědů nových strávníků vyřizuje vedoucí školní jídelny paní Ječná (kontakty viz níže) 

- ceny obědů od 1. 9.: žáci 7–10 let 24,- Kč, žáci 11–14 let 26,- Kč, žáci nad 15 let 28,- Kč   

- podmínky k objednávání, odběru a odhlašování obědů jsou uvedeny jednak v přihlášce, jednak v provozním řádu ŠJ 

- upozorňujeme ty rodiče, kteří dosud platí obědy složenkou, že dítě musí předložit doklad o zaplacení vedoucí školní 

jídelny do posledního pracovního dne předcházejícího měsíce; v případě neprokázání platby v uvedeném termínu je 

strava v následujícím měsíci vydána pouze do vyčerpání kreditu žáka (kredit tvoří počet obědů odhlášených v minulém 

měsíci), po vyčerpání kreditu nebude oběd vydán. 

- kontakt na vedoucí ŠJ paní Ječnou – tel.: 241 761 534, e-mail: jidelna@naberanku.cz  

- Školská rada pracuje ve složení: PhDr. Ondřej Neumajer,Ph.D. – předseda, PaedDr. Miroslava Veselíková, Mgr. Ivan 

Jurka, PhDr. Bc. Mgr. Břetislav Voženílek, MBA, Mgr. Jana Janoušková, Ing. Jana Nevolová Pektorová – členové 

školské rady. 

- informaci o nabídce zájmových klubů obdrží všichni žáci v prvních dnech školní docházky (většinu organizuje ŠZ 

Kroužky) 

- ve školním roce 2018/2019 navštěvuje školu cca 870 žáků v 36 třídách. 

 

Veškeré aktuální a další informace viz – www.naberanku.cz 
 

V Praze dne 3.9.2018                                                                                                      J.Soukup, ředitel školy, v.r. 

http://www.naberanku.cz/

